
 
  

 
 
 
 

 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคมั ฟันด,์ CIMB - Principal Strategic Income Fund (ช่ือย่อ : CIMB-PRINCIPAL 
SIF) โดยการเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคมั ฟันด ์มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วนไม่เกินร้อยละ 79 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ จึงท าให้กองทุนมี
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เม่ือน าเงินบาทไปซ้ือหลกัทรพัย ์บริษัทจดัการอาจใช้สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยอาจพิจารณาปรบัเปล่ียนอตัราส่วนตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการ
กองทุน เน่ืองจาก กองทุนไม่ได้ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/
หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้  

• กองทุนน้ี มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน  จึงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงพิจารณาจากสภาวะของ
ตลาดการเงินในขณะนัน้และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเส่ียง เป็นต้น หากผู้จดัการกองทุน
พิจารณาว่าการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนอาจไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ท่ีอาจ
ได้รบั ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนหรือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเพียงบางส่วนกไ็ด้ เน่ืองจาก
การใช้เครื่องมือป้องกนัความเส่ียงจะมีต้นทุนในการท าธุรกรรม ท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึ้น ดงันั ้น 
กองทุนจึงยงัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเหลืออยู่ 

• กองทุนน้ี มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียง
มากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเส่ียงได้สงูกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

• กองทุนน้ีอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยอตัราผลตอบแทนจะอ้างอิงกบัหลกัทรพัย ์
หรือดชันีกลุ่มหลกัทรพัย ์หรือสินทรพัย์อ่ืนใด ท่ีเก่ียวข้องกบัหมวดอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ในประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ 
กองทุนจึงมีความเส่ียงเน่ืองจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

• ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนจากประสบการณ์การลงทุน 
และค านึงถึงวตัถปุระสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงินของผูล้งทุนเอง 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงจากการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเหน็ว่าการลงทุน เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบั
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผูล้งทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสยัให้
สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของ
ข้อมลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผูล้งทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษัทจดัการได้เปล่ียนช่ือจาก บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั  เป็น บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล 
จ ากดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ี 4 ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
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ลกัษณะส าคญัของกองทุนรวม 

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ สตราทจีคิ อนิคมั ฟันด์ 
(Principal Strategic Income Fund, PRINCIPAL SIF)  

ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสม 

ลกัษณะพิเศษ กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

นโยบายการลงทุน กองทุนมนีโยบายลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหน้ี ตราสารทางการเงนิ ตราสารกึ่งหน้ี
กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์ หน่วยทรสัต์ของทรสัต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์ หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสรา้งพื้นฐาน รวมถงึ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุน
ในตราสารของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ (ETF REITs) และกองทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน ตราสารทีม่ลีกัษณะ
ของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง และ/หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ที่
ออกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ /หรอื ภาคเอกชน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศก าหนดหรอืให้ความเหน็ชอบ
ให้กองทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุน
ได ้(Investment Grade) บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทุนในหลกัทรพัยแ์ต่ละประเภทในสดัส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 
0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ซึ่งสดัส่วนการลงทุนดงักล่าว จะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ
ของบริษัทจัดการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ  นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุน           
ในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรอืที่เสนอขายในรูปสกุลเงนิตราต่างประเทศ 
ในสดัสว่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่
เกีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย,์ ทศิทางอตัราดอกเบีย้ และสภาวะอตัราแลกเปลีย่น รวมถงึคา่ใชจ้า่ย
ในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้  

การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน 

ตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน  

มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือ
หน่วยลงทุน 

5,000 บาท 

มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืน
หน่วยลงทุน 

ไมก่ าหนด 

วนัท าการเสนอขายหน่วย
ลงทุน 

วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน 

ทุกวนัท าการ 

 

ทุกวนัท าการสุดทา้ยของเดอืน  
(การยกเลิกการแจ้งความจ านง และส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า มีผลตัง้แต่วนัที่ 22 กรกฎาคม 
2562 เป็นตน้ไป) 

วนัท่ีได้รบัอนุมติัให้จดัตัง้
และจดัการกองทุนรวม 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 

วนัที ่10 พฤษภาคม 2559 

 

วนัที ่19 พฤษภาคม 2559 

 

 

 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 

5 
1 2 3 4 5 6 7 8 8+ 

ป้องกนัความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดลุยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน 
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ความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 

1.   ความเส่ียงจากธรุกิจโครงสร้างพืน้ฐาน (Business Risk) 

กองทุนอาจมกีารกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนที่ลงทุนในอุตสาหกรรมทัว่ไป หลกัทรพัยข์องธุรกจิโครงสรา้งพื้นฐานน้ี
อาจแปรผนัตามสภาพเศรษฐกจิ, การเมอืง หรอืกฎเกณฑ์ที่มผีลต่อธุรกจิโครงสรา้งพื้นฐานเหล่าน้ี การด าเนินธุรกจิของกลุ่ม
บรษิทัเหล่าน้ีอาจไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัอื่นๆ อาท ิตน้ทุนทีส่งูขึน้, การแขง่ขนัในตลาด, กฎระเบยีบ ฯลฯ 

2. ความเส่ียงท่ีเกิดจากการบริหารกองทุนแบบ (Management Style Risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนจะเป็นผู้คดัเลอืกหลกัทรพัยเ์พื่อลงทุน โดยการกระจายการลงทุนอาจไม่ไดส้อดคล้องกบั Index ดงันัน้ผลการ
ด าเนินงานอาจเบีย่งเบนและไมไ่ดส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตราฐาน (Benchmark) ได ้

3.   ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจลงทุนในบางบรษิทัที่มีปรมิาณการซื้อขายหลกัทรพัย์ต ่า โดยเฉพาะบรษิทัที่มมีูลค่าตามราคาตลาดขนาด
เลก็ ดงันัน้ จงึอาจถูกขายในราคาที่ต ่ากวา่ราคาตลาดในปัจจบุนั หรอืทยอยขายไดใ้นจ านวนทีเ่ลก็น้อย และอาจใช้เวลายาวนาน
กวา่ปกต ิ

4.   ความเส่ียงท่ีเกิดจาภาวะเศรษฐกิจโลก และภาวะตลาด (Economic Investment  and Business Risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจลงทุนในอตัราแลกเปลีย่น และหลกัทรพัยท์ี่ซือ้ขายในตลาดหุน้ทัว่โลก ทัง้ในกลุ่มประเทศเกดิใหม ่หรอืกลุ่ม
ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ และบางประเทศทีม่รีะบบการปกครองทีเ่ครง่ครดั ความเสีย่งดงักล่าวครอบคลุมถงึดุลการคา้ และความไม่
สมดุลยท์างการคา้ และนโยบายทางเศรษฐกจิที่เกี่ยวเน่ือง, ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ, กฎเกณฑ์
การเพกิถอนการลงทุน, นโยบายภาครฐัที่เกี่ยวกบัการโอนกจิการเป็นของรฐั, ขอ้จ ากดัทางการเมอืง ซึ่งรวมถงึการเวนคนืภาค
อสงัหารมิทรพัย,์ ความเสีย่งทีส่งูขึน้จากการที่ทรพัยส์นิอาจถูกโอนเป็นของชาต ิหรอืเวนคนื หรอืการถูกเรยีกเกบ็ภาษสี าหรบัผู้
มรีายไดสู้ง (Confiscatory taxation), ความไม่ม ัน่คงของเศรษฐกจิหรอืการเมอืง ปัจจยัเหล่าน้ีอาจท าใหร้าคาของหลกัทรพัยผ์นั
ผวน และขาดสภาพคล่องได้ และส่งผลกระทบต่อก าไรและผลการด าเนินงานของกองทุน นอกจากน้ี ความแตกต่างของ
เศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ทัง้ในแง่ของการเติบโตของ GDP, อตัราเงนิเฟ้อ, ค่าเงนิอ่อนค่า ฯลฯ อีกทัง้ เศรษฐกิจนัน้พึ่งพา
การคา้ขา้มประเทศจงึอาจไดร้บัผลกระทบจากการกดีกนัทางการคา้, การควบคุมปรมิาณการหมนุเวยีนของสกุลเงนิ, มาตรการ
กดีกนัทางการคา้ และเศรษฐกจิในบางประเทศอาจพึง่พาบางอุตสาหกรรม จงึอาจท าใหร้ะดบัหน้ีสงูกวา่ประเทศอื่น 

5. ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk)  

คอื ความเสีย่งจากการผนัผวนอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ การลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศที่มสีกุลเงนิแตกต่าง
ไปจากสกุลเงนิที่ระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนดงักล่าวจะขึ้นอยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของ
อตัราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานัน้ ๆ ดว้ย  และรายรบัหรอืก าไรที่ไดร้บัอาจอยู่ในรปูสกุลเงนิต่างๆ ดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ในกรณีที่
อตัราแลกเปลี่ยนมคีวามผนัผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ขณะที่กองทุนต้องช าระเงนิที่ลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น Base currency ดงันัน้ กระแสเงนิลงทุน, ความเคลื่อนไหวของราคาตลาด ดงันัน้กองทุนจงึอาจ
ได้รบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนและอาจมผีลกระทบในทางลบต่อมูลค่าการลงทุนของกองทุนได้ในกรณีที่กองทุนใช้
การ Hedging และการท าธุรกรรม อื่น ๆ เพื่อลด ความเสีย่ง จากการเพิม่ขึ้นอตัราดอกเบี้ย กอ็าจ ส่งผลให้ผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวมลดลง อนัเกิดจากค่าใช้จ่าย และความสามารถในการคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยของ
ผูจ้ดัการกองทุน 

6. ความเส่ียงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมกีารขึ้นลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรพัย์พื้นฐาน ดงันัน้ หากกองทุนมกีาร
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมท าให้สินทรพัย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุ นในหลักทรพัย์พื้นฐาน 
(Underlying Security)    กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่ตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลด
ความเสีย่งเท่านัน้ ทัง้น้ี การป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว อาจท าใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนที่เพิม่ขึน้ หากอตัรา
แลกเปลีย่นมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขา้มกบัที่กองทุนคาดการณ์ไว ้อย่างไรกต็าม กองทุนยงัคงมคีวามเสีย่งจากการที่
คูส่ญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาดงักล่าว ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าวกองทุนจะท าธรุกรรมดงักล่าวกบัธนาคารที่มกีฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรอืธนาคารพาณิชย ์
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ค าถาม-ค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม 

(1)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไมม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(2)  กองทุนรวมน้ีมีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด  

50,000 ลา้นบาท  

(3) กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด  

• เหมาะส าหรบัผูท้ีต่อ้งการแสวงหาโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน, ตราสารหน้ี และกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย/์REITs รวมถงึกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน โดยเขา้ใจความผนัผวนและยอมรบัความเสีย่งของการลงทุนใน
ตราสารทีล่งทุนได ้

• ผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีก่องทุนรวมไปลงทุนซึง่อาจจะปรบัตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนต ่ากวา่มลูคา่ที่
ลงทุนและท าใหข้าดทุนได ้

• บุคคลธรรมดาทีต่อ้งการการลงทุนทีผ่ลตอบแทนไมเ่สยีภาษี 

(4) ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

• เน่ืองจากกองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมคีวามเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรอืไดร้บั
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น/หรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได ้

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน กองทุนจงึมคีวามเสีย่งมากกวา่
กองทุนรวมทีล่งทุนในหลกัทรพัยอ์้างองิโดยตรง เน่ืองจากใช้เงนิลงทุนในจ านวนทีน้่อยกวา่จงึมกี าไร/ขาดทุนสงูกวา่การลงทุน
ในหลกัทรพัยอ์า้งองิโดยตรง 

• การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) 
เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจทีผู่จ้ดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซึง่กองทุนอาจไดร้บัผลขาดทุน
จากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้บัเงนิคนืต ่ากวา่เงนิลงทุนเริม่แรกได้ 

• กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าใหก้องทุนรวม/เปิดน้ีมคีวาม
เสีย่งมากกวา่กองทุนรวมอื่น  จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนสงูและรบัความเสีย่งไดส้งูกวา่ผู้ลงทุนทัว่ไป 

(5)  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

ไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

(6)  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกนัมีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุกองทุนจะป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

 

RISK SPECTRUM ของประเภทตราสารท่ีลงทุน 
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(7) การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกบัตวัชี้วดั (benchmark) ใด ?  

(1)  ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 
(2) ผลตอบแทนรวมของดชันีหุน้กูท้ีค่ดิค านวณจากขอ้มลู Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืในระดบัน่าลงทุน (BBB ขึน้ไป) 

ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 
(3)  ผลตอบแทนรวมของดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (PF&REIT) ของตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 20% หรอื 
(4)  ผลตอบแทนรวมของดชันี FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return Index (FSTREI) 20%ปรบัดว้ย

อตัราแลกเปลีย่นเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน  

(8)  กองทุนรวมน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 เมษายน 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 เมษายน 2560 

ข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  

1.1 การขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. โดยตดิต่อไดท้ี่ 
• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 โทรสาร 0-2657-3167 
• ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2626-7777 โทรสาร 0-2626-7850 และสาขาทัว่ประเทศ 

และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที ่บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั แต่งตัง้ 
ท่านสามารถช าระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ย ในนามบญัชซีือ้กองทุน  
โดยท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบญัชธีนาคารดงัต่อไปน้ี 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน   

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ 

บลจ.พรินซิเพิล และผู้สนับสนุนการขายอืน่ๆทีบ่ริษทัจดัการแต่งตัง้ 

สัง่จ่ายผ่านธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ถนนหลงัสวน 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาถนนวทิยุ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาสยามสแควร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 
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สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารกรงุศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / สาขาเพลนิจติ ทาวเวอร ์

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารแลนด ์แอน เฮ้าส ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัช ี กระแสรายวนั / ส านักลุมพนีิ 

ชื่อบญัช ี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

สัง่จ่ายผ่านบญัชีธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทบญัชี กระแสรายวนั / ส านักงานใหญ่ 

ช่ือบญัชี บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อจองซือ้หน่วยลงทุน 

1.2 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการสุดท้ายของเดอืนซึ่งเป็นวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท ารายการไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. 

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศ
ของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี  

หากบรษิทัจดัการมกีารแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกบัวนัและ/หรอืเวลารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัค านวณราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีใดท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอื
บุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ที่อยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าวและบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จดัใหม้ขีึน้และ
ด าเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัที่กล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีข้อก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้แล้ว และการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

• บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ โดยได้รบัความ
เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เช่น 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
หรอื  

(ข) มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

• มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบวา่ ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไมถู่กต้อง และผูด้แูลผลประโยชน์
ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
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• บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคืนได้ไม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลกัฐานการได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรอืการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามข้อ (2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว       
ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัที่ส่ง
ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

(4) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15.30 น.(ตามวนั/เวลาขายหน่วย
ลงทุน)  

• การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทาง 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวนัขายคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15.00 น.    
(ตามวนั/เวลารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน)  

(5) กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัการโอนไว้อย่างไร 

ไมม่ขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ทัง้น้ี วธิกีารเป็นไปตามทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

บรษิทัจดัการกองทุนมอี านาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเป็นข้อจ ากดั การถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดหุน้วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบรษิทั
จดัการ 

(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด 

ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูเกีย่วกบั มูลค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนล่าสดุไดภ้ายใน 3 วนัท าการ 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัข้องทีไ่มส่ามารถ
ประกาศทางเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการได้ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพรข่อ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและ
จะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(1) กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร  

ม ีบรษิทัจดัการจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน โดย 

• นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดั
จากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

• นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนับ
แต่วนัขายหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน/วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
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บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรอ งสทิธใิน
หน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับส นุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ ากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสทิธ ิดงัน้ี 

• กองทุนรวมน้ีอาจไม่ได้รบัการจดทะเบียนหากมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกิน 1 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

• ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะไมน่ับคะแนน
เสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

• บริษัทจดัการอาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่อง
บรษิทัจดัการ 

(3) กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนให้ผู้ลงทุนอย่างไร 

สามารถรอ้งเรยีนไดท้ี่ 

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั ทีส่ว่นก ากบัและดูแลการปฏบิตังิาน  
   ทีอ่ยู ่44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 
   โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9508 หรอื 0-2686-9513 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 

• ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จากดั (มหาชน)  
   ทีอ่ยู ่: ฝ่ายบรกิารธุรกจิหลกัทรพัย ์(ธล.) ชัน้ 19 ซอยราษฎรบ์ูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ  
   เขตราษฎรบ์ูรณะ กรงุเทพมหานคร 10140 
   โทรศพัท ์: (02) 470 5920, โทรสาร : (02) 470 1996 

• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร . 1702 

(4) การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 

ไมม่ ี

ค าถามและค าตอบเก่ียวกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม  

(1) รายช่ือคณะกรรมการ (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 2 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไป) 

• นาย ชอง ว ีย ี                                        ประธานกรรมการ 
• นาย เอฟเฟนดี ้ชาฮูล ฮามดิ                        กรรมการ 
• นาย ฮวน อกีนาซโีอ อยีซ์ากรีเ์ร บาราโอนา     กรรมการ 
• นางสาว วไิลพร ลิว่เกษมศานต์                    กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
• นาย บุญศกัดิ ์เจยีมปรชีา                           กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
• คณุจมุพล สายมาลา               กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 
(2) รายช่ือผู้บริหาร (มผีลตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไป) 

• คณุจมุพล สายมาลา             ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
• คณุต่อ อนิทววิฒัน์   ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ         
• คณุโช ซู ฮุน, CPA   ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 
• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA            ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA   หวัหน้าฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 
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(3)  จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562) 

             มกีองทุนรวมทัง้หมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั จ านวน 55 กองทุน 

   (4)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิภายใต้การบริหารจดัการของบริษทั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562) 

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธภิายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 66,505,681,456.58 บาท 

   (5)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

• คณุวนิ พรหมแพทย,์ CFA   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุน  
• คณุวศิณุ รุง่ขวญัศริโิรจน์, CFA  ผูอ้ านวยการอาวโุสดา้นบรหิารความเสีย่ง 
• คณุชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวสชุนม ์ทรายแกว้, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวศนิ ปรธิญั, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวริยิา โภไคศวรรย ์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA  ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณิธ ิจติรโีภชน์   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปณุยนุช ตณัฑเสถยีร   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุธนา เชนะกุล, CFA   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุวรณุ ทรพัยท์วกุีล   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุชาตร ีมชียัเจรญิยิง่   ผูจ้ดัการกองทุน 
• คณุปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล  ผูจ้ดัการกองทุน 

   (6)   รายช่ือผู้จดัการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562) 

• คณุวิน พรหมแพทย,์ CFA  

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2543 – 2545                     ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ จาก Erasmus University  
พ.ศ. 2537 - 2541                      ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั                   ประธานเจา้หน้าทีก่ารลงทุนบลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2558                      หวัหน้ากลุ่มงานลงทุนและรองโฆษก ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2548 - 2555                      หวัหน้างานลงทุนต่างประเทศและอสงัหารมิทรพัย,์ ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2547 - 2548                      หวัหน้างานบรหิารความเสีย่ง, ส านกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2546 - 2547                      ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544 - 2546                      นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, ส านักงานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2544                                Summer Associated (ปัจจบุนัคอื AJF) 

• คณุชนัยกานต ์ สวสัดิฤกษ์ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2536 - 2537                ปรญิญาโท MBA สาขาการเงนิ University of Wisconsin-Whitewater 
พ.ศ. 2530 - 2534                ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาการเงนิการธนาคาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2546 - ปัจจบุนั               Head of Fixed Income Fund Manager, บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั  
พ.ศ. 2545 - 2546                 เจา้หน้าทีอ่าวโุส ฝ่ายวจิยัและพฒันา กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
พ.ศ. 2542 - 2545                ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร 
พ.ศ. 2538 - 2542                พนกังานอาวโุส ฝ่ายกองทุนส ารองเลีย้งชพี บง.ธนสยาม 
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• คณุวิทยา  เจนจรสัโชติ, CISA 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2537 - 2538                       ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2548 - ปัจจบุนั             ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2539 - 2547   เจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านกังาน ก.ล.ต. 

• คณุวสชุนม ์ ทรายแก้ว, CFA 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2546 - 2550  ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร ์(วศิวกรรมไฟฟ้า) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2554 - ปัจจบุนั              ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2552 - 2554                 นักวเิคราะหก์ารลงทุน บลจ.กรงุศร ีจ ากดั 

• คณุดาราวรรณ ประกายทิพย ์

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 - 2552  ปรญิญาโท สาขาบรหิารการเงนิ จาก Eramus University                         
พ.ศ. 2544 - 2548                       ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์                 
ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2557 - 2558  ผูช้่วยผูอ้ านวยการ, ฝ่ายบรหิารการลงทุนสว่นบุคคล, บล.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - 2555  นกัวเิคราะหก์ารลงทุน, ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ, ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั  

 (มหาชน) 

• คณุวิริยา โภไคศวรรย ์

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 - 2552  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ  KENT STATE UNIVERSITY 
พ.ศ. 2550 - 2551   ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร ์YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
พ.ศ. 2548 - 2550  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY 
พ.ศ. 2543 - 2547 ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์         
ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2559 - 2560   ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั 
พ.ศ. 2556 - 2559  นกัเศรษฐศาสตร ์บลจ.วรรณ จ ากดั 
พ.ศ. 2555 - 2556  แผนกจดัการความเสีย่ง บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 

• คณุปิยะศกัด์ิ ดวงบณัฑิตกลุ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ (การเงนิ) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
พ.ศ. 2550 - 2554  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี(สถติ)ิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2560 - 2561  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2560  นกัวเิคราะห ์สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
พ.ศ. 2557 - 2558  ผูแ้นะน าและสนบัสนุนผลติภณัฑก์องทุนรวม ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2554 - 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บล.เคท ีซมีโิก้ จ ากดั 
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• คณุปณิธิ จิตรีโภชน์ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2551 - 2553  ปรญิญาโท เศรษฐศาตรก์ารเงนิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
พ.ศ. 2547 - 2551  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2560  ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - 2557  นกักลยทุธก์ารลงทุน บล.กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
พ.ศ. 2551 - 2551  เจา้หน้าทีว่เิคราะหส์นิเชื่อ ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

• คณุธนา เชนะกลุ, CFA  

      ประวตักิารศกึษา  
     พ.ศ. 2551 - 2555   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

      ประวตักิารท างาน   
พ.ศ. 2559 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2559  นกัวเิคราะห,์ ส านกังานประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2556 - 2558  นกัวเิคราะห,์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

• คณุวรณุ ทรพัยท์วีกลุ 

ประวตักิารศกึษา 
พ.ศ. 2556 - 2558  ปรญิญาโท วศิวกรรมการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
พ.ศ. 2549 - 2553  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัอมัสมัชญั 
 
ประวตักิารท างาน 
พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั 
พ.ศ. 2558 - 2561  ผูจ้ดัการกองทุนฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
พ.ศ. 2553 - 2557  ทีป่รกึษาการลงทุน บล.เมยแ์บงค ์กมิเอง็ 

(7) รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน)  

 หรอืตวัแทนสนบัสนุนการขายอื่นๆ ที ่บลจ. แต่งตัง้ 

(8) ใครเป็นผู้ดแูลปรบัปรงุรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือให้การช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไป
อย่างถกูต้อง ? 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั โทรศพัท ์0-2686-9595 

(9) ใครเป็นผู้เกบ็รกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการให้ปฏิบติัตามข้อก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว้ ? 

ธนาคารกสกิรไทย  โทรศพัท ์0-2470-1995-7 

นอกจากหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมหีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดว้ย 

ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนรวมน้ี 

ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
โทรศพัท ์0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 หรอืทางโทรสาร 0-2657-3166 
Website : www.principal.th 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผูซ้ื้อ หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 

หมายเหตุ  * ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดร้วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

                 ** ไมร่วมค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซื้อขายหลกัทรพัย ์
 

    ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

อตัราตามโครงการ อตัราท่ีเกบ็จริง 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 รอ้ยละ 0.50 

o ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ยกเวน้ 

o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตามเงือ่นไขการขายและรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน 

ตามเงือ่นไขการขายและรบัซื้อคนื
หน่วยลงทนุ 

o ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

o ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์(เกบ็เขา้กองทุน) ไมม่ ี ไมม่ ี

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมกีารเพิม่ค่าธรรมเนียมไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุน
ทราบไมน้่อยกว่า 60 วนัหมายเหตุ   

* ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ยงัไมร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะหรอืภาษอีื่นใด และภาษดีงักล่าวจะถอืเป็นภาระของกองทุนรวม 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม* 

รอบบญัชี (ร้อยละของมลูค่าทรพัยสิ์น ต่อปี) 

อตัราตามท่ีระบไุว้  
      ในโครงการ 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 พ.ค 2561   
- 30 เม.ย. 2562 

ตัง้แต่วนัท่่ี 1 พ.ค 
2560 - 30 เม.ย. 2561 

ตัง้แต่วนัท่่ี 19 พ.ค 
2559 - 30 เม.ย. 2560 

เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** เกบ็จริง*,** 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดที่
ประมาณการได ้

      (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ)ิ** 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 1.169 1.181 1.1491 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 0.803 0.803 0.7618 

o ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 0.032 0.032 0.0305 

o ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 0.321 0.321 0.3332 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่น ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.63 0.013 0.025 0.0236 

o ค่าสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.002 0.002 0.0006 

o ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

o ค่าประกาศ NAV ตามทีจ่่ายจรงิ 0.010 0.012 0.0099 

o ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ ไมม่ ี ไมม่ ี 0.0066 

o ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.001 0.001 0.0004 

o ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

ตามทีจ่่ายจรงิ 

 
ไมม่ ี

ไมม่ ี

ไมม่ ี

0.010 

0.0061 

ไมม่ ี
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ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ อตัราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ รอ้ยละ 0.02 

 
• อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุน : ร้อยละ 61.72 

• Port Folio Duration : 1.1566 

• ผลขาดทุนสงูสดุตัง้แต่จดัตัง้กองทุน : ร้อยละ -1.38 

 

ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
ตัง้แต่วนัท่ี  1 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2562 

อนัดบั รายช่ือบริษทันายหน้า 
 ค่านายหน้าจากการซ้ือ
ขายหลกัทรพัย ์(หน่วย : 

บาท)  

 ร้อยละของค่า
นายหน้าทัง้หมด  

1 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 207,557.95 36.52 

2 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 112,093.85 19.72 

3 บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 96,285.99 16.94 

4 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 75,574.94 13.30 

5 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย ) จ ากดั (มหาชน) 28,665.33 5.04 

6 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 25,251.66 4.44 

7 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 22,904.65 4.03 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด              566,334.37   100.00 

 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562 

    มลูค่าตามราคาตลาด (บาท)*1  % NAV 
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ         

 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย     
  อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี            101,892,593.97   3.67  

  อายุคงเหลอื 1 - 3 ปี             68,037,514.70   2.45  

 พนัธบตัรรฐับาล     
  อายุคงเหลอื 1 - 3 ปี            141,446,900.26   5.09  

  อายุคงเหลอืตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป            124,729,850.92   4.49  

 หุน้กู ้      
  Rate AA             95,588,054.35   3.44  

  Rate AA-             67,606,891.02   2.43  

  Rate A+             47,891,750.20   1.72  

  Rate A             95,364,997.45   3.43  

  Rate A-            446,683,266.12   16.08  

  Rate BBB+            217,219,982.60   7.82  

  Rate BBB            136,078,486.30   4.90  

 หุน้สามญั / จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์     
  หมวด พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์             13,746,200.00   0.49  
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 หน่วยลงทุน-ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร            60,963,175.80   2.19  

 หน่วยลงทุน-ดา้นขนส่งและโลจสิตกิส ์             56,814,120.00   2.05  

 หน่วยลงทุน-ดา้นอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศ            355,936,924.10   12.81  

 หน่วยลงทุน-ดา้นอสงัหารมิทรพัยต่์างประเทศ            693,428,851.24   24.96  

 เงนิฝากธนาคาร             65,735,845.92   2.37  

 เงนิฝากธนาคารสกุลต่างประเทศ               3,160,439.56   0.11  
อ่ืน ๆ             

 ทรพัยส์นิอืน่               2,364,561.36   0.08  

 หนี้สนิอื่น  (17,042,179.29)  (0.61) 
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ         2,777,648,226.58    100.00 
หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้   
 

รายงานสรปุจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ของกองทุนรวม 
รายงานสรปุเงินลงทุน 

กลุ่มของตราสาร 
มลูค่าตาม   
ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   
 (ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
      - ตราสารภาครฐัไทย 436,106,859.85 15.70 
      - ตราสารภาครฐัต่างประเทศ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้ ้าประกนั 68,896,285.48 2.48 
 (ค) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment grade) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
 (ง) ตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได้    

      (investment grade) หรอืตราสารทีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 
สดัส่วนเงินลงทุนขัน้สงู (upper limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหตุ :* มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบีย้คา้งรบัแลว้  

 
 

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชือ่ถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 18/02/2021 N/A 16,800,000.00 16,820,589.41 
2 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 24/09/2021 N/A 50,900,000.00 51,216,925.29 
3 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 16/05/2019 N/A 40,000,000.00 39,972,402.80 
4 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 23/05/2019 N/A 27,000,000.00 26,972,525.07 
5 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 30/05/2019 N/A 25,000,000.00 24,967,653.50 
6 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 13/06/2019 N/A 10,000,000.00 9,980,012.60 
7 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 14/07/2021 N/A 130,800,000.00 141,446,900.26 
8 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 17/06/2022 N/A 16,300,000.00 16,408,390.93 
9 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 17/12/2023 N/A 75,400,000.00 77,130,398.33 
10 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 12/03/2028 N/A 10,300,000.00 10,127,242.02 
11 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 17/12/2026 N/A 4,300,000.00 4,268,140.44 
12 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 17/06/1938 N/A 16,000,000.00 16,795,679.20 
13 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 

(มหาชน) 
- - AA+ 9,563,058.81 9,573,754.90 



กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ สตราทจีคิ อนิคมั ฟันด์ 14 

  ประเภท ผูอ้อก 
ผูค้ ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชือ่ถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

14 เงนิฝากธนาคาร ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) - - A 56,031,394.00 56,162,091.02 
15 เงนิฝากสกุล

ต่างประเทศ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA+ 3,160,439.56 3,160,439.56 

16 หุน้กู ้ บรษิทั เบอรล์ียุ่คเกอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 24/03/2023 A+ 5,900,000.00 5,988,074.67 

17 หุน้กู ้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จ ากดั 
(มหาชน) 

- 26/04/2021 BBB+ 10,000,000.00 9,917,803.80 

18 หุน้กู ้ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) - 23/05/2022 A- 17,500,000.00 17,544,046.11 
19 หุน้กู ้ บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) - 25/07/2022 A- 10,700,000.00 10,780,980.07 
20 หุน้กู ้ บรษิทั ซเีค เพาเวอร ์จ ากดั 

(มหาชน) 
- 18/06/2021 A- 10,600,000.00 10,635,026.64 

21 หุน้กู ้ บรษิทั ทพีไีอ โพลนี เพาเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 28/11/2021 BBB+ 19,900,000.00 20,118,658.01 

22 หุน้กู ้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติี้ส์ 
แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

- 26/06/2023 A- 30,100,000.00 30,382,965.58 

23 หุน้กู ้ บรษิทั ออิอน ธนสนิทรพัย์ (ไทย
แลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

- 15/12/2020 A- 30,300,000.00 30,574,379.53 

24 หุน้กู ้ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพ
พาณชิย ์จ ากดั 

- 21/06/2025 AA- 43,600,000.00 44,774,681.67 

25 หุน้กู ้ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

- 10/11/2019 BBB+ 59,700,000.00 60,564,023.35 

26 หุน้กู ้ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

- 10/02/2020 BBB+ 60,000,000.00 60,687,961.20 

27 หุน้กู ้ บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

- 26/11/2020 BBB+ 3,000,000.00 3,093,948.00 

28 หุน้กู ้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั - 14/12/2019 A- 38,500,000.00 38,870,184.05 
29 หุน้กู ้ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั - 08/11/2020 A- 80,000,000.00 81,593,203.28 
30 หุน้กู ้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 04/03/2022 A- 15,000,000.00 15,089,295.60 
31 หุน้กู ้ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) - 27/03/2024 A- 9,000,000.00 9,028,877.94 
32 หุน้กู ้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั 

(มหาชน) 
- 04/08/2020 A- 21,500,000.00 21,631,819.08 

33 หุน้กู ้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 01/12/2020 A- 40,000,000.00 40,234,386.40 

34 หุน้กู ้ บรษิทั ราชธานีลสิซิง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 14/02/2021 A- 55,900,000.00 55,737,249.38 

35 หุน้กู ้ บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 07/07/2019 BBB 40,000,000.00 40,069,788.00 

36 หุน้กู ้ บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 03/02/2020 BBB 60,000,000.00 60,548,997.90 

37 หุน้กู ้ บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 03/02/2021 BBB 35,000,000.00 35,459,700.40 

38 หุน้กู ้ บรษิทั ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

- 15/07/2020 A+ 41,520,000.00 41,903,675.53 

39 หุน้กู ้ บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่เนล 
จ ากดั (มหาชน) 

- 29/03/2024 A 10,000,000.00 10,120,381.90 
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  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้ ้า/ 
ผู้

รบัรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเชือ่ถอื 

 จ านวนเงนิตน้/ 
มลูค่าหน้าตัว๋  

มลูค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

40 หุน้กู ้ บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่เนล 
จ ากดั (มหาชน) 

- 29/03/2024 A 5,000,000.00 5,089,856.95 

41 หุน้กู ้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 22/03/2021 AA 14,000,000.00 14,203,648.06 

42 หุน้กู ้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 19/03/2022 AA 16,000,000.00 16,296,438.08 

43 หุน้กู ้ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 01/03/2024 AA 33,900,000.00 34,934,769.37 

44 หุน้กู ้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 19/07/2020 A- 50,000,000.00 50,819,082.50 

45 หุน้กู ้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 22/07/2021 A- 6,500,000.00 6,478,490.14 

46 หุน้กู ้ บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 25/12/2021 A- 19,000,000.00 19,368,834.27 

47 หุน้กู ้ บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) 

- 16/12/2021 AA 29,600,000.00 30,153,198.84 

48 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- 15/02/2022 A 11,000,000.00 11,070,020.28 

49 หุน้กู ้ บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ 
โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

- 17/08/2022 AA- 22,500,000.00 22,832,209.35 

50 หุน้กู ้ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 24/02/2020 BBB+ 40,000,000.00 40,369,091.20 

51 หุน้กู ้ บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท 
จ ากดั (มหาชน) 

- 31/07/2020 A 60,000,000.00 60,854,295.90 

52 หุน้กู ้ บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 28/03/2022 A 8,200,000.00 8,230,442.42 

53 หุน้กู ้ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรเ์ปอร์
เรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- 24/04/2024 A- 7,900,000.00 7,914,445.55 

54 หุน้กู ้ บรษิทั ทางยกระดบัดอนเมอืง 
จ ากดั (มหาชน) 

- 04/12/2019 BBB+ 22,000,000.00 22,468,497.04 

 หมายเหตุ : *1 มลูค่าตามราคาตลาดทีร่วมดอกเบี้ยคา้งรบัแลว้    
  

*2 อนัดบัเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้    
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายตุัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป 
ของสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating   
AAA     อนัดบัเครดติสูงสุด มคีวามเสี่ยงต ่าที่สุด บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑ์สูงสุด และ

ไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ  

AA มคีวามเสีย่งต ่ามาก บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิต้นในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดติทีอ่ยูใ่นระดบั AAA  

A มคีวามเสีย่งในระดบัต ่า บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดติทีอ่ยูใ่นระดบัสงูกวา่ 

BBB มคีวามเสีย่งในระดบัปานกลาง บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นในเกณฑท์ี่เพยีงพอ แต่มคีวาม
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่ และอาจมคีวามสามารถในการช าระหน้ีที่
อ่อนแอลงเมื่อเทยีบกบัอนัดบัเครดติทีอ่ยูใ่นระดบัสงูกวา่ 

BB มคีวามเสีย่งในระดบัสูง บรษิทัมคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑต์ ่ากว่าระดบัปานกลาง และจะ
ได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้
ความสามารถในการช าระหน้ีอยูใ่นเกณฑท์ีไ่มเ่พยีงพอ 

B มีความเสี่ยงในระดบัสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่ า  และอาจจะหมด
ความสามารถหรอืความตัง้ใจในการช าระหน้ีไดต้ามการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม
อื่นๆ  

C มคีวามเสีย่งในการผดินัดช าระหน้ีสูงที่สุด บรษิทัไม่มคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคนืเงนิต้นตามก าหนดอย่าง
ชดัเจน โดยต้องอาศยัเงื่อนไขที่เอื้ออ านวยทางธุรกจิ เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ  อย่างมากจงึจะมคีวามสามารถใน
การช าระหน้ีได ้ 

D เป็นระดบัทีอ่ยูใ่นสภาวะผดินดัช าระหน้ี โดยผูอ้อกตราสารหน้ีไมส่ามารถช าระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ไดต้ามก าหนด 

อนัดบัเครดติจาก AA ถงึ C อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรอืลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติภายใน
ระดบัเดยีวกนั 
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ผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 
 

 
หมายเหตุ :     - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ 

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 
 - ตวัชีว้ดั 1) ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 30 
                         2) ผลตอบแทนรวมของดชันีหุน้กูท้ี่คดิค านวณจากขอ้มลู Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืใน  
                            ระดบัน่าลงทุน (BBB ขึน้ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 
                         3) ผลตอบแทนรวมของดชันีกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ 
                            (PF&REIT) ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในสดัสว่นรอ้ยละ 20 
                         4) อตัราผลตอบแทนของ FTSE Straits Times Real Estate Investment Trust Total Return Index  
                            (FSTREI) ในสกุลเงนิบาท ในสดัส่วนรอ้ยละ 20 

* NAV ณ วนัที ่30 เม.ย. 2562 
** NAV ณ วนัที ่19 พ.ค. 2559 

          ผลการด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
ส้ินสดุ  ณ วนัท่ี 30 เม.ย 2562 

นับจากวนั
เร่ิมโครงการ 
(1 พ.ค. 56) 

ผลการด าเนินงานย้อนหลงั 

3 เดือน 
(25 ม.ค. 2562) 

6 เดือน 
(26 ต.ค. 2561) 

1 ปี 
(27 เม.ย. 2561) 

3 ปี 
(29 เม.ย. 2559) 

มลูคา่หน่วยลงทุน (บาท) 11.6505* 11.2596 11.0376 10.9006 9.9999** 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ สตราทจีคิ อนิคมั ฟันด์ 5.32% 3.03% 5.91% 6.85% 5.22% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 6.25% 3.21% 7.01% 7.62% 6.14% 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
➢ 
 
 
 

➢ 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคมั ฟันด ์เป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันัน้ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
พรินซิเพิล จ ากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคมั ฟันด์  ทัง้น้ี ผลการ
ด าเนินงานของกองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคมั ฟันด ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเมื่อมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงค์การลงทุน  และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง (เฉพาะ
กองทุนรวมท่ีมีการลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน) 

➢ ในกรณีท่ีผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้สนใจลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

➢ บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือกองทุนเปิด โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้น้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัทจัดการ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

➢ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  www.sec.or.th 

➢ บริษัทจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรพัย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ              
ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพ่ือท่ีบริษทัจดัการจะสามารถ
ก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได้ 
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ผู้ลงทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีท าการของบริษทัจดัการหรือโดย
ผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ www.principla.th และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากบริษทั
จดัการ 
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร 
หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทุนตามค าจ ากดั
ความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้น้ีเพ่ือให้
เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตาม
แนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอ านาจ  ทัง้น้ี บริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืน
หน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องท าความรู้จ ักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due 
Diligence : CDD)โดยผู้สนใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าท่ีแจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการ
รู้จกัตวัตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบญัชีเพ่ือใช้บริการใหม่ การท าธรุกรรมของ
ลกูค้าเดิม และการทบทวนข้อมลูลูกค้าให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผู้มีอ านาจก าหนด
แนวทาง 
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม และรบัหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษทัจดัการและผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั ที ท่ีอยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 
ถนนหลงัสวน แขวงลมุพินี  เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ : 0-2686-9500 หรอื 0-2686-9595 www.principal.th 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


